
UFPEL 
SELEÇÃO PET AGRONOMIA 

EDITAL Nº 01/2019 
  
O Programa de Educação Tutorial do Curso de Agronomia (PET-Agronomia) da Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), por intermédio de sua tutora, e de acordo com o estabelecido na Lei nº 
11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas Portarias MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, e nº 343, 
de 24 de abril de 2013, bem como no Manual de Orientações Básicas do PET (versão 2017) e no 
presente edital, torna público a abertura do processo de seleção de 1 bolsista e 2 não-bolsistas, 
mediante seleção que será aplicada de acordo com os seguintes critérios. 
 
Período das inscrições:  20 (vinte) de maio até 14 (quatorze) de junho de 2019 (dois mil e 
dezenove). 
 
Local das inscrições: Sala do grupo PET Agronomia (ao lado do colegiado do curso de Agronomia). 
 
1- Requisitos para participar do processo de seleção: 

I. Estar regularmente matriculados no Curso de Agronomia da UFPel; 
II. Apresentar rendimento acadêmico com média geral igual ou superior a 6,0;  

III. Ter a disponibilidade de dedicar ao menos 20 horas semanais às atividades específicas do 
programa (ensino, pesquisa e extensão);  

IV. Estar cursando entre o primeiro e o sétimo semestre do curso.  
 
2- Documentação exigida aos candidatos: 
2.1- No ato da inscrição: 

● Curriculum Vitae; 
● Memorial descritivo da vida acadêmica (máximo 3 páginas); 
● Uma fotocópia do documento de identidade ou CNH; 
● Cópia do histórico acadêmico atualizado emitido pelo cobalto ou colegiado 
● Preencher ficha de inscrição online.Disponível no link 

(https://docs.google.com/forms/d/1u9LYXnkqJBllOcRrnUuloqyg2OWXqnzSGv1zT3xoM-
Q/edit) e, também disponivel na página do grupo na rede social facebook. 

● Encaminhar toda documentação solicitada para o email do grupo PET-Agronomia: 
petufpelagronomia@gmail.com 

 
3. O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas e a classificação dar-se-á pela 
soma das notas dos itens listados abaixo: 

● Prova escrita (20 pontos); 
● Entrevista coletiva (20 pontos); 
● Entrevista individual (20 pontos); 
● Memorial descritivo (20 pontos); 
● Currículo (10 pontos); 
● Histórico (10 pontos); 

3.1 O processo seletivo terá o seguinte cronograma; 
 

● 17/06/2019: Conferência dos documentos 
● 18/06/2019: Prova escrita/integração 
● 19/06/2019: entrevista coletiva e individual. 

 
 



3.2 Local e horário 
● Sala 214, ao lado do diretório acadêmico (DANV), no dia 18 (dezoito) de junho, às 12 

e 30min e dia 19 (dezenove) ás 12 e 30min. 
4. Aprovação: 

● Serão aprovados no processo seletivo todos os candidatos que obtiverem média ponderada 
superior ou igual a 7,00.  

●  A validade da aprovação será de 2 semestres, podendo o candidato aprovado ser chamado 
posteriormente a esta seleção.  

 
O não comparecimento do candidato a qualquer uma das atividades do processo de seleção, 

no horário estipulado, acarretará na eliminação do mesmo, assim como a não entrega de 
documentos ou documentos fora do padrão solicitado. 

O tema da prova escrita será divulgado no início da mesma e estará relacionado com as 
características e objetivos do Programa de Educação Tutorial, pode ser consultado, entre outras 
fontes, o Manual de Orientações Básicas do PET e o do blog do PET Agronomia que pode ser 
encontrados nas páginas da internet: 
(http://petfaem.wix.com/petfaem e 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&ativo=481&Itemid=4
80). 

Ao final do processo de seleção, será elaborada uma lista classificatória dos candidatos 
aprovados. Estes poderão onde poderão ser convidados, posteriormente, a ocupar uma vaga de não-
bolsista. 

Após o resultado, os candidatos terão 24 horas para entrar com recurso através de uma 
carta assinada a contar da hora da divulgação do resultado que deverá ser entregue na sala do 
grupo PET Agronomia. 
 

 
 
 
 
 

Pelotas, 17 de maio de 2019.                                                                 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Prof Danielle Ribeiro de Barros                                                                                                   
Tutora do grupo PET/FAEM 


